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São Vicente terá
dez minutos de
queima de fogos
Além do show pirotécnico, a Praia do
Itararé terá atrações musicais;
Confira as alterações no trânsito
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IPT fecha laudo
de Ponte dos
Barreiros
em 10 dias

O Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas
(IPT) deve terminar em
15 dias o laudo refe-
rente aos testes de car-
ga feitos no último do-
mingo (23) na Ponte
dos Barreiros, em São
Vicente.

Seis caminhões com
carga, pesando até 30 to-
neladas cada, simularam
situações de tráfego para
detectar o impacto na es-
trutura. Um barco e um
bote foram usados para
observar a base de susten-
tação da ponte - Pág. 3

PAT de SV disponibiliza
26 vagas de emprego
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Jair Bolsonaro
estuda aumentar
validade da CNH
de 5 para 10 anos

Marília Mendonça
faz show no Litoral
Music Festival
no dia 5 em SV

Caso Sampaoli
peça, Santos não
descarta interesse
no chileno Valdívia
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São Vicente

Gonzaguinha - Imprópria
Milionários - Imprópria
Ilha Porchat - Própria
Itararé - Própria
Divisa -  Própria

Santos

Aparecida - Imprópria
Embaré - Imprópria

José Menino - Imprópria
Ponta da Praia - Própria
Boqueirão - Imprópria
Gonzaga - Imprópria

Praia Grande

Aviação - Imprópria
Cantor do Forte - Imprópria
Guilhermina - Imprópria

Maracanã - Imprópria
Real - Imprópria
Vila Mirim - Imprópria
Boqueirão - Imprópria
Flórida - Imprópria
Jardim Solemar - Imprópria
Ocian - Imprópria
Vila Caiçara - Imprópria
Vila Tupi - Imprópria
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SÁBADO

DOMINGO

Sol e aumento de nu-

vens de manhã. Panca-

das de chuva à tarde e à

noite.
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BALNEABILIDADE

Sol com muitas nuvens.
Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

Thadeu Gomes Aguiar
Jornalista Responsável
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VIRADA DO ANO

Réveillon: São Vicente terá dez
minutos de queima de fogos

São Vicente terá uma
programação especial
para a Virada do Ano. Vi-
centinos e turistas pode-
rão conferir dez minutos
de queima de fogos,
além de apresentações
de DJs na Praia do Itara-
ré para celebrar a chega-
da de 2019.

O show pirotécnico
será realizado em dois
pontos diferentes da

Além do show pirotécnico, a Praia do Itararé terá atrações musicais. Confira toda a programação
Praia do Gonzaguinha; no
Itararé, no canto da Ilha
Porchat; e na Lagoa do
Quarentenário, na Área
Continental.

Palcos com som tam-
bém serão instalados
para apresentações de
DJs na Praça Heróis de
32, no Gonzaguinha; Pra-
ça Tom Jobim e no Qua-
rentenário.

ATRAÇÕES – A Arena

de Eventos, onde está
montada a estrutura do
Litoral Festival, no Ita-
raré, receberá, a partir
das 22h, um paredão de
luzes e um caminhão de
som. No local, os DJs
Sancelo, Helan do Me-
gatron, Dodô e o grupo
Nossa Vibe vão animar
quem estiver presente.
A entrada para a pista é
gratuita. Quem estiver

interessado em adquirir
a Pista Premium, cama-
rotes Gold ou Empresa-
rial, deve acessar o site
w w w . l i t o r a l
festival.com.br para
mais informações.

ALTERAÇÕES NO
TRÂNSITO

Por conta da celebra-
ção do Ano Novo, a Pre-
feitura de São Vicente,
por meio da Secretaria

de Trânsito e Transpor-
tes (Setrans) vai inter-
ditar algumas vias da
Cidade na segunda
(31), a partir das 21h. A
reabertura está previs-
ta às 3h.

A interdição com-
preende toda orla da
praia do Gonzaguinha,
nas Avenidas Antônio
Rodrigues e Embaixa-
dor Pedro de Toledo,

da Rua Rangel Pestana
até a Praça Tom Jobim,
em ambos os sentidos.

A alternativa para os
motoristas que querem
seguir sentido Praia
Grande é utilizar a Ave-
nida Presidente Wilson.
Já quem vem de lá e
quer visitar São Vicente,
deve entrar na Rua Pa-
dre Anchieta, para aces-
sar o Centro.

Um idoso de 96 anos
perdeu o controle de um
carro automático e inva-
diu uma loja, na manhã
desta quinta-feira (27),
no Centro de Santos. O
veículo atropelou duas
pessoas que estavam
dentro do estabeleci-
mento e foram encami-
nhadas ao hospital.
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Ponte dos
Barreiros
passa por
testes
de carga

INSPEÇÃO

Técnicos do Instituto
de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) realizaram

na manhã deste domin-
go (23) testes de carga
na Ponte A Tribuna, que

liga a área continental à
região insular. Durante o
período, a passagem so-
bre o Canal dos Barrei-
ros ficou bloqueada para
veículos.

 Os trabalhos come-
çaram às 8h e estende-
ram-se até 11h45. Seis
caminhões com carga,
pesando até 30 tonela-
das cada, simularam si-
tuações de tráfego na
ponte para detectar o
impacto sobre a estru-
tura.  Um barco e um
bote também foram
utilizados para obser-

var a base de sustenta-
ção. De acordo com o
IPT, a previsão é de que
o laudo seja concluído
em 10 dias.

 O prefeito Pedro Gou-
vêa acompanhou a opera-
ção e destacou a impor-
tância da parceria com o
Governo do Estado para
a reforma. “O teste vai
mostrar que tipo de ação
precisa ser feita no local,
e os técnicos do IPT são
os mais qualificados
para dizer isso”.

 O secretário de De-
senvolvimento Urbano e

Obras Públicas de São
Vicente, Léo Santos, con-
sidera o estudo importan-
te para saber tecnica-
mente se a estrutura su-
porta também o Veículo
Leve Sobre Trilhos, que
terá a linha estendida até
o bairro Samaritá. “A per-
gunta que se faz é se a
ponte aguenta ou não o
VLT. É isso que o teste vai
mostrar”, concluiu.

 A interdição da ponte
também envolveu a Defe-
sa Civil do Estado e do
Município, Guarda Civil
Municipal e agentes de

trânsito.
 O processo para a re-

forma da ponte já está
em andamento. A empre-
sa responsável iniciou os
trabalhos em setembro e
tem seis meses para fina-
lizar o projeto que dará
embasamento à reforma.

 Inaugurada em 1995, a
Ponte dos Barreiros,
como é popularmente co-
nhecida, foi fundamental
para o desenvolvimento
da Área Continental de
São Vicente, onde hoje
vivem mais de 130 mil
habitantes em 11 bairros.

Projeto Relicário será exposto no IHGSV
Vernissage acontece neste sábado (29) no Instituto Histórico de São Vicente e ficará exposta até o dia 17

Para os amantes de
fotografia, neste sábado
(29) acontecerá a exposi-
ção da fotógrafa Sibylla
Ventura, no Instituto His-
tórico e Geográfico de
São Vicente (Rua Frei
Gaspar, 280 – Centro).
Com entrada franca, às 16
horas, as fotos ficarão
expostas no Instituto até
dia 17 de janeiro, das 8 às
17 horas.

Tudo começou há
dois anos, no ano de
2016. A artista visitava
o Orquidário de Santos
com os avôs, que, coin-
cidentemente, comple-
tavam 60 anos de casa-
dos. Com uma câmera
em mãos, decidiu regis-
trar o afeto entre os
dois, o resultado do en-
saio foi para seu face-

book, que despertou o
interesse e admiração
de muitos. Após o fale-
cimento de seu avô, de-
cidiu perpetuar por
meio de cliques a es-
sência e beleza dos ido-

sos do Lar Vicentino.
A mostra conta com

fotos que elevam a auto-
estima dos idosos, com
caracterização, maquia-
gem e cenografia, além
de possuir fotos docu-

mentais, que esboçam a
realidade e o dia-a-dia dos
idosos no Lar.

Sibylla divide os en-
saios em dois dias para se
adequar aos horários de
lanche dos moradores. A

profissional diz que todo
o processo é dinâmico e,
apesar de não ser fácil, é
muito prazeroso. Muitos
dos modelos possuem
alzheimer ou limitações
físicas, por isso o cenário
é cuidadosamente plane-
jado para cadeirante e
usuários de andador, para
que todos sejam incluí-
dos.

Nos dias de fotografar
existe toda uma ambien-
tação para deixá-los con-
fortáveis, playlists com
músicas são elaboradas,
que remetem ao tema
das fotos e a época dos
idosos. Eles se surpreen-
dem com as fotos im-
pressas e mostram co-
moção com o resultado.

“Durante os dois anos
de projeto tive que

aprender a lidar com a
perda de alguns deles, a
cada ensaio já não te-
mos a presença de al-
guns dos anteriores, é
um aprendizado cons-
tante sobre o processo
de aceitação da morte”,
comenta Sibylla.

EXPOSIÇÃO - A expo-
sição que passou pelo
Museu da Imagem e do
Som em Santos, no mês
passado, espera a visita-
ção de todos no Institu-
to Histórico, como a pre-
cursora do projeto diz “O
Lar Vicentino é em São Vi-
cente, nada mais justo
que a Cidade também re-
ceba a mostra”.

A ação tem o apoio da
Secretaria de Cultura (Se-
cult) e da prefeitura de
São Vicente.

SV abre pré-inscrição para o curso
Promotoras Legais Populares

A partir do dia 2 de
janeiro estará aberta
pré-inscrição para o
curso Promotoras Le-
gais Populares
(PLPs) de São Vicen-
te. A capacitação será
ofertada pela Prefeitu-
ra, por meio da Asses-
soria de Assuntos Po-
líticos da Mulher em
parceria com a Secre-
taria de Educação (Se-
duc). As aulas terão
início em março. Ao
todo são 80 vagas.

O curso visa capaci-

tar mulheres  que desen-
volvam ou tenham inte-
resse em atendimento à
população de situação de
vulnerabilidade, instruin-
do com noções básicas
de direitos e orientando
sobre os serviços públi-
cos oferecidos.

O pré-cadastro pode
ser feito na Assessoria de
Assuntos para a Mulher
(Rua José Bonifácio, 404
– 7º andar - Centro), pelo
telefone 3569-2279 ou
pelos endereços eletrôni-
cos assessoriamulher

@saovicente.sp.gov.br
/ assessoria.mulher
@gmail.com. As inscri-
ções serão confirmadas
posteriormente via
email.

As aulas serão reali-
zadas as quartas-feiras,
a partir do dia 8 de mar-
ço, das 19h às 21h30, no
Centro de Educação
para Jovens e Adultos
da Área Insular (Cejain),
que fica na Rua João
Ramalho, no Centro. A
carga horária total do
curso é de 60 horas.

PAT disponibiliza 26 vagas de
empregos em São Vicente

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador
de São Vicente (PAT) di-
vulga a lista atualizada
das vagas disponíveis.
São 26 oportunidades
para todos os níveis de
escolaridade e grande
parte delas é destinada
a função de encanador.
Os interessados em
uma das vagas devem
comparecer à agência do
PAT, na área insular (Av.
Capitão-mor Aguiar, 695
-– Centro) ou na Área
Continental (Av. Deputa-

do Ulisses Guimarães, 211
– Jardim Rio Branco), mu-
nidos com o documento
de identidade, CPF, cartei-
ra de trabalho, número do

CONFIRA AS VAGAS:

10 vagas – Encanador – o cargo exige Ensino Funda-
mental completo e experiência na função, 01 vaga – Inspe-
tor/Pintor Naval – o cargo exige Ensino Fundamental com-
pleto e experiência na função, 05 vagas – Pintor de Estru-
turas Metálicas – o cargo exige Ensino Fundamental com-
pleto e experiência na função, 01 vaga – Operador de Re-
troescavadeira – o cargo exige Ensino Fundamental com-
pleto e experiência na função; 01 vaga – Auxiliar de Opera-
ção – o cargo exige Médio completo e experiência na fun-
ção; 02 vagas – Operador de Roçadeira – o cargo exige
Ensino Fundamental completo e experiência na função; 06
vagas – Farmacêutico – o cargo exige Ensino Superior com-
pleto e experiência na função.

PIS, caso tenha registro
em carteira, e compro-
vante de residência. O
atendimento acontece
das 9h às 16h.
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Réveillon terá
16 minutos de
fogos em Santos

VIRADA

Orquesta sinfônica esquenta a virada com rock

Na virada de 2018 para
2019 será realizado mais
um grande espetáculo de
fogos de artifício em San-
tos, com disparos sincro-
nizados, projetados de
dez embarcações distri-
buídas ao longo da orla,
ancoradas a 450 metros
da areia. Envolvendo 70
toneladas entre estrutu-
ra e fogos, o show terá
duração de 16 minutos.
Trata-se da segunda mai-
or queima de efeitos vi-
suais do País, atrás ape-
nas do Rio de Janeiro,
com o mesmo tipo de fo-
gos de artifício utilizados

em Dubai, Disney, Pe-
quim e no próprio Rio.

Com muitas cores e for-
mas, os destaques deste
ano são painéis pirotécni-
cos como o Ghost, que tro-
ca de cores, além dos arte-
fatos Half, com cada meta-
de de uma cor, e Horse Tail,
que cria uma cascata dou-
rada no céu. Disparos dou-
rados com pisca-piscas de
múltiplas tonalidades e
efeitos especiais também
estão previstos, assim
como os tradicionais cora-
ções, círculos com carinha
feliz e estrelas.

SEM CUSTOS

A queima de fogos,
sem custos para a Admi-
nistração Municipal - pa-
trocinada pela Costa da
Mata Atlântica Conventi-
on & Visitors Bureau, ven-
cedora de Chamamento
Público realizado pela
Prefeitura -, também será
realizada nas comunida-
des de Caruara, Ilha Dia-
na, Monte Cabrão, Morro
São Bento (Chapadão do
Cruzeiro) e Zona Noroes-
te (Ilhéu Alto).

“Vamos manter a tra-
dição da Cidade e fazer
um Réveillon voltado
para as famílias santistas

e para todos aqueles que
vêm nos visitar”, disse o
prefeito Paulo Alexandre
Barbosa em entrevista
coletiva sobre a progra-
mação de verão, na ma-
nhã desta quinta-feira
(20), no Paço Municipal.

Sinfônica de Santos
faz concerto rock

Na areia, em palco
montado na Praia do
Gonzaga (próximo ao ca-
nal 2), a Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Santos
(OSMS), sob a regência
do maestro Luís Gustavo
Petri, realiza o Show da
Virada, a partir das 21h30
do dia 31, com concerto

reunindo clássicos do
rock. A apresentação terá
a participação dos músi-
cos santistas Cristopher
Clark no vocal (vencedor
do reality show musical
X Factor em 2016), Bru-
no Silveira na bateria,
Mauro Hector na guitar-
ra e Paulo Faria no baixo.

Agências bancárias não vão abrir no dia 31
Esta sexta-feira (28)

será o último dia útil
do ano para atendi-
mento ao público nas
agências bancárias,
com expediente normal
para a realização de to-
das as operações.

Na segunda-feira (31),
as instituições financei-

ras não abrem para aten-
dimento, informou a Fe-
braban (Federação Bra-
sileira de Bancos). As
informações são da
Agência Brasil.

A população poderá
utilizar os canais alter-
nativos, como mobile e
internet banking, caixas

eletrônicos, banco por
telefone e correspon-
dentes para fazer tran-
sações financeiras.

Os carnês e contas de
consumo (como água,
energia, telefone) venci-
dos no feriado poderão
ser pagos sem acrésci-
mo no dia útil seguinte.

Normalmente, os tribu-
tos já estão com as da-
tas ajustadas ao calen-
dário de feriados, sejam
federais, estaduais ou
municipais.

Os clientes também
podem agendar os paga-
mentos das contas de
consumo ou pagá-las

(as que têm código de
barras) nos próprios cai-
xas automáticos. Já os
boletos bancários de cli-
entes cadastrados
como sacados eletrôni-
cos poderão ser agenda-
dos ou pagos por meio
do DDA (Débito Direto
Autorizado).

Apostas para a
Mega da Virada
já estão abertas

As apostas para a 10ª
edição da Mega da Vira-
da, sorteada no dia 31 de
dezembro, começam nes-
ta segunda-feira (5), com
estimativa de prêmio de
200 milhões para quem
acertar os seis números.
As apostas podem ser
feitas até as 19h horas do
próprio dia 31.

Neste concurso, por
ser uma edição especial,
o prêmio principal não
acumula. Caso não haja
apostas premiadas com
seis números, o valor
será dividido entre acer-
tadores de cinco núme-
ros (quina), e assim su-
cessivamente.

A aposta simples cus-
ta R$ 3,50. Quem quiser
aumentar as chances de
ganhar também pode fa-
zer um Bolão CAIXA, no

valor mínimo de R$ 10,
com cada cota de no mí-
nimo R$ 4. É possível fa-
zer bolão de 2 a 100 co-
tas. Também é possível
comprar cotas de bolão
organizado pelas lotéri-
cas.

As apostas podem ser
feitas com volantes espe-
cíficos da Mega da Vira-
da nas lotéricas e tam-
bém no Portal Loterias
Online. Clientes da CAIXA
que têm acesso ao Inter-
net Banking CAIXA po-
dem fazer suas apostas
por meio do aplicativo.

A assessoria da CAIXA
fez uma estimativa que
mostra que, se o prêmio
for para apenas um apos-
tador e ele aplicar todo o
valor na Poupança da CAI-
XA, receberia R$ 743 mil
em rendimentos mensais.

Menina fica ferida com linha de
cerol em pipa em São Vicente

Uma criança, de 7
anos, ficou ferida após ser
atingida por uma linha de
cerol em São Vicente. O
incidente ocorreu na tar-
de de quarta-feira na Rua
Luiz Lascala Júnior, no
Jóquei Clube.

De acordo com mãe da
criança, Aline Ponte, a

menina estava brincando
na calçada, quando uma
criança amarrou a linha
no portão de uma casa
para medir e atingiu sua
filha. A menina ficou com
a boca e precisou ser so-
corrida. Ela foi levada ao
Crei e levou 12 pontos.

"Graças a Deus não

aconteceu algo mais gra-
ve, mas é bom alertar
pais sobre o risco desse
tipo de material", lem-
brou Alice. O cerol é uma
mistura de cola e vidro
moído, usado para ‘bati-
zar’ a linha de pipa. O uso
e a venda desse tipo de
linha é crime.

DICAS DA CPFL

Nesta época, com férias e as festas de final de ano, é comum que o céu seja tomado pelo colorido das
pipas. Contudo, a CPFL (Companha Paulista de Força e Luz) dá dicas de como unir brincadeira e segu-
rança. Confira 10 dicas para não correr riscos:

1.   Empine pipas longe de rede elétrica, em locais livres onde não exista nenhum tipo de cabo de
energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade
desses serviços;

2.   Dê preferência a espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinque-
do. Evite também soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde
exista fluxo de veículos;

3.     Evite a utilização de "rabiolas", pois elas agarram nos fios elétricos, desligando o sistema e
provocando choques, muitas vezes fatais;

4.     Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha
"chilena", elas são proibidas por lei;

5.     Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso pois este material, em contato com os
fios, provoca curtos-circuitos;

6.     Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-lo representa
sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

7.     Não é indicado soltar pipas na chuva. Ela funciona como para-raios, conduzindo energia;
8.     Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma

queda;
9.     Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol

ou reforçadas podem causar graves acidentes;
10.   É aconselhável ter sempre um adulto responsável acompanhando as crianças no momento da

brincadeira.
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Ecovias espera até 690 mil veículos
rumo ao Litoral no Ano-Novo
De acordo com a Artesp, cerca de 2,8 milhões de
veículos devem circular pelas principais rodovias
de acesso e saída da Região Metropolitana de SP

A Artesp (Agência de
Transporte do Estado
de São Paulo) estima
que cerca de 2,8 mi-
lhões de veículos circu-
lem pelas principais ro-
dovias de acesso e saí-
da da Região Metropo-
litana de São Paulo du-
rante o feriado prolon-
gado de Ano-Novo –

entre amanhã e o dia 2
de janeiro. A expectati-
va da Ecovias, que ope-
ra o SAI (Sistema Anchi-
eta-Imigrantes), é a de
que até 690 mil veículos
trafeguem rumo ao Li-
toral pelas estradas
que cortam a região.

Para atender à de-
manda, o SAI opera, até

domingo, em Operação
Descida (7x3), quando
motoristas podem usar
as pistas Sul e Norte da
Anchieta e a pista Sul da
Imigrantes.

As concessionárias
paulistas mantêm a Ope-
ração Verão até 8 de fe-
vereiro, com o reforço das
equipes de atendimento.

Marinha investigará acidente em balsa
que resultou em morte de adolescente

As causas do acidente
que provocou a morte do
adolescente Kauan Ina-
cio, de 15 anos, na noite
desta quinta-feira (27)
serão investigadas pela
Marinha do Brasil.

Kauan Inacio morava
em Santos e estava no
veículo com conduzido
pelo avô, Fernandes Tito,

de 77 anos, quando fazi-
am a travessia de balsa
Bertioga - Guarujá.

Os bombeiros chega-
ram a tirar o jovem com
vida da água, mas duran-
te o trajeto até o Pronto-
Socorro, ele sofreu uma
parada cardiorrespirató-
ria e faleceu.

Um idoso, de 77

anos, era o motorista
do carro e ele conseguiu
sobreviver à queda. O
condutor saiu sozinho
do veículo, que havia ca-
ído no mar, e foi resga-
tado por uma equipe do
Corpo de Bombeiros.
Em estado de choque,
ele foi encaminhado
para o Pronto-Socorro,

mas não conseguiu in-
formar relatos sobre o
acidente.

Relatos dão conta de
que o carro que caiu da
embarcação era o pri-
meiro da fila e o aciden-
te ocorreu por volta das
19h30. A travessia ficou
interrompida por cerca
de 7 horas.

Governo publica lista de feriados
e pontos facultativos em 2019

O governo federal pu-
blicou hoje (28) no Diário
Oficial da União a lista
com os feriados e pontos
facultativos da adminis-
tração federal em 2019. A
lista não inclui feriados
estaduais e municipais.

No próximo ano, os fe-
riados que cairão no final
de semana serão: Tira-
dentes (domingo), Inde-
pendência (sábado), Dia
de Nossa Senhora da
Aparecida (sábado) e Fi-
nados (sábado). Os de-
mais vão cair em dias de
semana.

A portaria, publicada
pelo, Desenvolvimento e

1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado
nacional);

4 de março , Carnaval (ponto facultativo);

5 de março , Carnaval (ponto facultativo);

6 de março , quarta-feira de cinzas (ponto faculta-
tivo até as 14 horas);

19 de abril , Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril , Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio , Dia do Trabalho (feriado nacional);

20 de junho , Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro , Independência do Brasil (feriado
nacional);

Gestão, diz que os dias
de guarda dos credos e
religiões, não relaciona-
dos, poderão ser com-
pensados, desde que
“previamente autoriza-
dos pelo responsável
pela unidade adminis-
trativa do exercício do
servidor.”

O texto diz ainda que
o cumprimento dos feri-
ados não deve trazer pre-
juízo da prestação dos
serviços considerados
essenciais e que caberá
aos dirigentes dos órgãos
e entidades “a preserva-
ção e o funcionamento
dos serviços essenciais

afetos às respectivas áre-
as de competência”.

Em relação aos ór-
gãos e entidades inte-
grantes do Sistema de

Pessoal Civil da Admi-
nistração Federal, eles
ficam proibidos de ante-
cipar ou postergar ponto
facultativo.

12 de outubro , Nossa Senhora Aparecida (feri-
ado nacional);

28 de outubro , Dia do Servidor Público (ponto
facultativo);

2 de novembro , Finados (feriado nacional);

15 de novembro , Proclamação da República
(feriado nacional);

24 de dezembro , véspera de natal (ponto fa-
cultativo após as 14 horas);

25 de dezembro , Natal (feriado nacional);

31 de dezembro , véspera de ano novo (ponto
facultativo após as 14 horas)

Confira as datas

Decreto reduz
subsídios da conta
de luz, aponta Diário
Oficial da União

Os subsídios na conta
de luz do consumidor vão
ser reduzidos. O Diário
Oficial da União traz hoje
(28) um decreto assinado
pelo presidente Michel
Temer com o objetivo de
reduzir gradativamente
os descontos concedidos
em tarifa de uso do siste-
ma de distribuição e tari-
fa de energia elétrica, ban-
cados pela Conta de De-
senvolvimento Energético
(CDE), paga por todos os
consumidores.

“A partir de 1º de ja-
neiro de 2019, nos res-
pectivos reajustes ou
procedimentos ordinári-
os de revisão tarifária,
os descontos serão re-
duzidos à razão de 20%
ao ano sobre o valor ini-
cial, até que a alíquota
seja zero”, diz o decreto.

No último dia 19, o
Ministério de Minas e
Energia enviou à Casa
Civil da Presidência da
República a proposta de
decreto para cortar al-
guns dos subsídios tari-
fários presentes na con-
ta de luz. A CDE é uma
espécie de taxa embuti-
da na conta de luz que
custeia programas soci-
ais, descontos tarifários
e empréstimos subsidi-
ados para o setor.

Segundo o ministé-
rio, o objetivo da medi-
da é retirar das contas
de energia elétrica, pa-
gas pelos consumidores
de todo o país, benefíci-
os a atividades conside-
rados estranhos ao se-
tor elétrico, como servi-
ço público de água, es-
goto e saneamento.

A proposta foi encami-
nhada pelo titular da pas-
ta, Moreira Franco, que
defende a eliminação des-
se tipo de subsídio como
forma de reduzir os pre-
ços nas contas de luz.

"O decreto propõe
uma transição de cinco
anos para eliminação
total dos benefícios con-
siderados injustificáveis
do ponto de vista seto-
rial. De acordo com o de-
creto, a partir de janeiro
de 2019, os benefícios
serão reduzidos à razão
de 20% ao ano, até sua
extinção", informou o
Ministério de Minas e
Energia, no dia 19.

O objetivo é também
eliminar a cumulatividade
de dois subsídios concedi-
dos à irrigação e aquicul-
tura na área rural, "que
hoje permite que um mes-
mo beneficiado tenha
acesso aos dois subsídios
ao mesmo tempo".



GERAL 66666
JORNAL VICENTINO

29 de Dezembro de 2018

Bolsonaro estuda aumentar
validade da CNH de 5 para 10 anos

NOVIDADE

O presidente eleito,
Jair Bolsonaro, avisou
nesta sexta-feira (28) via
Twitter que pretende au-
mentar o prazo de vali-
dade da carteira nacional
de habilitação no Brasil.
Ele pretende estender o
prazo de validade dos
atuais 5 para 10 anos.

“Informo que faremos
gestões no sentido de
passar para 10 anos a va-
lidade da carteira nacio-
nal de habilitação”, disse
Bolsonaro que parabeni-
zou o governo do Rio de
Janeiro que anunciou a

extinção da vistoria anu-
al de veículos.

No início do ano o go-
verno revogou uma reso-
lução do Departamento
Nacional de Trânsito (De-
natran) que obrigava os
motoristas a fazer curso
teórico de dez horas e
uma prova para renovar
a carteira de habilitação.
A exigência mantida é a
realização de um exame
médico.

A atribuição sobre as
regras de trânsito passa-
rá, a partir de janeiro de
2019, para as mãos de

Gustavo Canuto, que será
o titular do Ministério do
Desenvolvimento Regio-
nal. A pasta incorporará
as atribuições das Cida-
des e Integração Nacional
– dois ministérios que
foram suprimidos pelo
presidente eleito.

A quatro dias para o
novo governo assumir,
Bolsonaro tem indicado
prioridades das 22 pastas
que integrarão sua ges-
tão. As orientações atin-
gem vão desde ajustes de
gastos a medidas pontu-
ais para cada área.

Justiça determina bloqueio de R$ 50
milhões das contas de João de Deus

A pedido do Ministé-
rio Público de Goiás (MP-
GO), o Tribunal de Justi-
ça estadual (TJ-GO) de-
terminou o bloqueio de
R$ 50 milhões de contas
pessoais do médium goi-
ano João Teixeira de Fa-
ria, o João de Deus.

Segundo o MP-GO, o
pedido foi atendido na
noite desta quinta-feira
(27). A defesa do mé-
dium disse não ter co-
nhecimento da decisão.

No pedido apresen-
tado à Justiça, os pro-
motores goianos pe-
dem que R$ 20 milhões
sejam destinados a re-
parar as eventuais víti-
mas de João de Deus,
que é acusado de abusar
sexualmente de mulhe-
res que frequentavam o
centro espírita Casa
Dom Inácio de Loyola,
em Abadiânia (GO). Os
R$ 30 milhões restan-
tes serão reservados a

indenizar danos morais
coletivos.

Só em uma mala en-
contrada num dos ende-
reços de João de Deus, a
polícia apreendeu R$ 1,2
milhão. No mesmo local,
haviam ainda US$ 908 e
770 euros, além de pe-
dras preciosas.

O médium está preso
em caráter preventivo

desde o último domingo
(16), quando se entregou
às autoridades policiais.
Ele está em uma cela de
16 metros quadrados do
Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia
(GO).

Também nessa quin-
ta-feira, o juiz Wilson Sa-
fatle Faiad, responsável
pelo plantão no TJ-GO,

converteu em domiciliar
a prisão preventiva decre-
tada pela posse ilegal de
cinco armas de fogo apre-
endidas durante o cum-
primento de mandados
de busca e apreensão em
endereços associados ao
médium. Mesmo com
esta decisão, João de
Deus permanece preso
devido a outro mandado

de prisão preventiva, de-
cretado em face das acu-
sações de crimes sexuais.

Denunciado por crimes
sexuais, João de Deus ga-
rante ser inocente. Na
quarta-feira (26), ao pres-
tar depoimento no MP-
GO, o médium disse aos
promotores Luciano Mi-
randa Meireles e Paulo
Eduardo Penna Prado que
nunca cometeu nenhum
abuso contra frequenta-
dores do centro espírita e
que não se recordava das
três mulheres em cujas
denúncias os promotores
se fixaram neste primeiro
depoimento. O médium
também afirmou que, ao
contrário do que as víti-
mas afirmam, ele não
atendia aos frequentado-
res do centro em ambien-
tes separados do centro
espírita.

Até a última quarta-fei-
ra, o MP-GO já tinha rece-
bido mais de 600 mensa-

gens de mulheres que
afirmam ser vítimas do
médium. Nem todos os
contatos serão converti-
dos em inquéritos já
que, além de avaliar a
consistência dos relatos,
os promotores precisam
verificar quais deles ca-
racterizam potenciais
casos de abuso sexual,
descartando aqueles
que não passam de de-
sabafos ou de denúnci-
as em duplicidade.

Dos mais de 600 rela-
tos recebidos por meio
do endereço denuncias
@mpgo.mp.br, dos tele-
fones 62 3243-8051 e
8052 ou presencialmen-
te, há, segundo o MP es-
tadual, pelo menos 260
potenciais vítimas do
médium, sendo que 11
delas residem no exteri-
or: Estados Unidos (4), da
Austrália (3), da Alema-
nha (1), da Bélgica (1), da
Bolívia (1) e da Itália (1).

Desemprego cai para 11,6%, mas
ainda atinge 12,2 milhões de pessoas

A taxa de desemprego
no país ficou em 11,6% no
trimestre encerrado em
novembro deste ano. O
índice é inferior aos 12,1%
registrados no trimestre
encerrado em agosto e
aos 12% de novembro do
ano passado. Os dados
são da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicí-
lios (Pnad), do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

De acordo com a pes-
quisa, a população deso-
cupada ficou em 12,2 mi-
lhões em novembro,
3,9% a menos (501 mil
pessoas) que agosto e
2,9% abaixo (menos 364
mil pessoas) de novem-

bro do ano passado.
A população ocupada,

de 93,2 milhões, é a mai-
or da série histórica, ini-
ciada em 2012. O número
de pessoas empregadas
é 1,2% maior (mais 1,1 mi-
lhão de pessoas) que
agosto e 1,3% maior
(mais 1,2 milhão de pes-
soas) que novembro do
ano passado.

A taxa de subutiliza-
ção da força de trabalho
ficou em 23,9%, ou seja,
0,5 ponto percentual
abaixo de agosto (24,4%)
e estatisticamente igual à
de novembro de 2017
(23,7%). A taxa inclui os
desocupados, aqueles
que trabalham menos do

que poderiam (subocupa-
dos por insuficiência de
horas) e pessoas que não
estão trabalhando mas
que têm potencial para
integrar a força de traba-
lho, a chamada força de
trabalho potencial.

O total da população
subutilizada chegou a 27
milhões, 1,7% a menos
que agosto, mas 1,8% a
mais que novembro de
2017.

O número de pesso-
as desalentadas, isto é,
aquelas que desistiram
de procurar emprego,
ficou em 4,7 milhões,
estável em relação a
agosto, mas 9,9% mai-
or que novembro de

2017 (4,3 milhões). O
percentual de pessoas
desalentadas (4,3%) fi-
cou estável em relação
ao trimestre anterior e
aumentou 0,3 ponto
percentual em relação
ao mesmo trimestre de
2017 (3,9%).

O número de emprega-
dos no setor privado com
carteira assinada foi de
33 milhões de pessoas,
apresentando estabilida-
de em ambas as compa-
rações. Já o número de
empregados sem cartei-
ra assinada (11,7 milhões)
foi o maior da série his-
tórica e subiu em ambas
as comparações: 4,5% na
comparação com agosto

e 4,7% em relação a no-
vembro de 2017.

O rendimento médio
real habitual (R$ 2.238)
não apresentou variação

em ambas as compara-
ções, assim como a mas-
sa de rendimento real
habitual (R$ 203,5 bi-
lhões).
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Receita bate recorde em apreensão
de mercadorias irregulares

A Receita Federal apre-
endeu R$ 2,974 bilhões
em mercadorias relacio-
nadas a contrabando, des-
caminho e pirataria entre
janeiro e novembro deste
ano. Esse foi o maior re-
sultado da história, infor-
mou na quinta (27) o ór-
gão. Em todo o ano de
2017, o total atingiu R$
2,301 bilhões.

“Alcançar esses núme-
ros foi possível graças à
dedicação dos profissio-
nais do órgão, que, utili-
zando técnicas eficientes
de gerenciamento de ris-
cos, cada vez mais direci-
onam as investigações
para pessoas e organiza-
ções que apresentam ris-
co de fraudes”, disse o se-
cretário da Receita Fede-
ral, Jorge Rachid.

Segundo Rachid, as
apreensões são positivas
para a economia. “Tirar as
mercadorias contraban-
deadas das ruas protege
o emprego dos brasilei-
ros. Além disso, melhora

Segundo balanço da Receita Federal, a
preensões são positivas para a economia

o ambiente de negócios
ao impedir a concorrên-
cia desleal entre produ-
tos nacionais e os trazi-
dos irregularmente para
o território nacional”, dis-
se, em nota.

As apreensões de ci-
garros também são re-
cordes históricos, infor-
ma a Receita. No período
de janeiro a novembro a
Receita Federal apreen-
deu 263 milhões de ma-
ços, superando o alcan-
çado em todo o ano pas-
sado, quando foram
apreendidos 222 mi-
lhões de maços.

A apreensão de drogas
aumentou em 2018. A
Receita destaca a quanti-
dade de cocaína apreendi-
da, principalmente nos
portos brasileiros em tra-
balhos de rotina da Re-
ceita Federal. Nos meses
de janeiro a novembro de
2018 foram apreendidas
29,7 toneladas de cocaí-
na. O resultado supera o
recorde anual de 2017,

quando foram apreendi-
das 18,07 toneladas da
droga.

A Receita Federal
apreendeu R$ 2,974 bi-
lhões em mercadorias
relacionadas a contra-
bando, descaminho e pi-
rataria entre janeiro e
novembro deste ano.
Esse foi o maior resulta-
do da história, informou
hoje (27) o órgão. Em
todo o ano de 2017, o to-
tal atingiu R$ 2,301 bi-
lhões.

“Alcançar esses núme-
ros foi possível graças à
dedicação dos profissio-
nais do órgão, que, utili-
zando técnicas eficientes
de gerenciamento de ris-
cos, cada vez mais direci-
onam as investigações
para pessoas e organiza-
ções que apresentam ris-
co de fraudes”, disse o
secretário da Receita Fe-
deral, Jorge Rachid.

Segundo Rachid, as
apreensões são positivas
para a economia. “Tirar as

mercadorias contraban-
deadas das ruas protege
o emprego dos brasilei-
ros. Além disso, melhora
o ambiente de negócios
ao impedir a concorrên-
cia desleal entre produ-
tos nacionais e os trazi-
dos irregularmente para
o território nacional”, dis-
se, em nota.

As apreensões de ci-
garros também são re-

cordes históricos, infor-
ma a Receita. No período
de janeiro a novembro a
Receita Federal apreen-
deu 263 milhões de ma-
ços, superando o alcan-
çado em todo o ano pas-
sado, quando foram
apreendidos 222 mi-
lhões de maços.

A apreensão de dro-
gas aumentou em 2018.
A Receita destaca a

quantidade de cocaína
apreendida, principal-
mente nos portos brasi-
leiros em trabalhos de
rotina da Receita Federal.
Nos meses de janeiro a
novembro de 2018 foram
apreendidas 29,7 tonela-
das de cocaína. O resulta-
do supera o recorde anu-
al de 2017, quando foram
apreendidas 18,07 tone-
ladas da droga.

GERAL

Parcela de brasileiros que praticam
exercícios físicos aumenta 24%

MAIS SAUDÁVEL

Se você tem a sensa-
ção de que, ao transitar
pelas ruas e academias,
avista, cada vez mais, um
número maior de pesso-
as praticando corrida, sai-
ba que sua percepção tem
fundamento. Segundo a
Pesquisa de Vigilância de
Fatores de Risco e Prote-
ção para Doenças crônicas
por Inquérito Telefônico
(Vigitel) 2017, elaborada
pelo Ministério da Saúde,
a quantidade de atletas
corredores aumentou
194% no país, entre os
anos de 2006 e 2017.

No mesmo período, o
estudo, divulgado esta
semana, também revela
uma maior procura pelas
modalidades de luta, in-
cluindo artes marciais,
como o judô, o karatê e o
kung fu. Nesse caso, o
aumento foi 109%.

Ao mesmo tempo, o
futebol vem perdendo
espaço nas capitais bra-
sileiras. Durante o inter-
valo analisado, o total de
praticantes da categoria
desportiva caiu quase
pela metade (43,5%).

De acordo com a pas-
ta, a caminhada é o exer-

cício físico mais comum,
sendo praticado por
33,6% da população. Na
sequência, aparecem a
musculação (17,7%), o
futebol (11,7%) e as lutas
e artes marciais (2,3%).

Além disso, estima-
se que 37% da popula-

Pesquisa também revela maior procura pelas modalidades de luta, incluindo artes marciais

ção das capitais brasi-
leiras façam, ao menos,
150 minutos de ativida-
de física por semana,
mínimo recomendado
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).
Fragmentada nos sete
dias da semana, a dura-

ção é de, aproximada-
mente, 22 minutos diá-
rios. O índice é motivo
de comemoração, já
que cresceu 24,1%, de
2006 até o ano passado.

No Vigitel, o nível de
atividade física dos adul-
tos pode ser avaliado em

quatro domínios: no
tempo livre (lazer), na
atividade ocupacional,
no deslocamento e no
âmbito das atividades
domésticas. São consi-
derados ativos os adul-
tos que praticam ativi-
dades físicas por pelo

menos 150 minutos de
exercícios de intensidade
moderada por semana ou
pelo menos 75 minutos
semanais de atividade fí-
sica de intensidade vigo-
rosa. Caminhada, cami-
nhada em esteira, muscu-
lação, hidroginástica, gi-
nástica em geral, nata-
ção, artes marciais e luta,
ciclismo e voleibol/fute-
vôlei e dança foram clas-
sificados como práticas
de intensidade modera-
da. Já corrida, corrida em
esteira, ginástica aeróbi-
ca, futebol/futsal, bas-
quetebol e tênis com-
põem o grupo de práticas
de intensidade vigorosa.

Perfil

Os pesquisadores des-
tacam ainda uma predo-
minância do hábito entre
homens (43,4%) e pesso-
as nas faixas etárias de 18
a 24 anos (49,1%) e 25 a
34 anos (44,2%). Outra
relação evidenciada pelo
ministério é o grau de es-
colaridade dos desportis-
tas, considerando que
47% dos brasileiros que
praticam atividade física já
têm completos 12 anos ou
mais de educação formal.
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Astrologia 2019: previsões
são de mais casamentos e
empreendedorismo em alta
Clarissa Maia afirma que os meses do próximo ano
podem apresentar características bem
conservadoras; veja o que dizem os astros

O fim do ano se apro-
xima e as expectativas
para o que virá em 2019
começam a entrar nas
especulações. Como sem-
pre, a astrologia é um
dos campos mais busca-
dos para ajudar nessa
busca sobre o futuro dos
próximos meses.

Clarissa Maia, astrólo-
ga, afirma que o ano que
está por vir não deve
apresentar muitas facili-
dades no primeiro perío-
do. "Temos à frente uma
trajetória em que preci-
samos apostar em nos-
sa capacidade de lidar
com o passado já ultra-
passado, em equilíbrio
com uma vontade irresis-
tível de fazer tudo cres-
cer e abraçar nossos so-
nhos", comenta.

Passado e Futuro

Ainda de acordo com
as previsões feitas por
Clarissa, essas são duas
das questões que guia-
rão as ações nos dias que
se aproximam. Os so-
nhos, inclusive, terão pa-
pel fundamental entre o
que já ficou no passado
e ainda tem chance no
presente.

"Sempre devemos to-
mar cuidado onde pisa-
mos, levando em conta
que o mundo está dando
muitos passos para trás
na consciência humana e
trazendo elementos do
passado empoeirado
para a pauta do dia."

A astróloga conta que
no ápice de 2019, porém
com uma prévia entre
abril e maio, as estrutu-

ras da sociedade e das
instituições podem sofrer
com rupturas. Isso por-
que, segundo os astros,
haverá um desgaste no
âmbito social, cultural,
econômico e ambiental.

Outros aspectos

Na saúde, será neces-
sário uma atenção ainda
maior com as estruturas
do corpo. "Neste ano, po-
demos dar mais escorre-
gadas que o habitual na
alimentação e bebida, já
que um certo descontrole
nas atividades pode estar
mais frequente, tanto
como euforia ou em uma
tentativa de escapar da
realidade", diz Clarissa.

No amor, ela comenta
que os casamentos serão
bem mais frequentes.
"Pode ser um ano em que

mais pessoas resolvam
casar, ter casa, filhos, ca-
chorro e papagaio".

Já em relação ao di-
nheiro, ela explica que,
mesmo com o tom con-
servador que cerca 2019,
esse aspecto deve apre-
sentar contornos inova-

dores, o que pode facilitar
novos empreendimentos.

Outra questão que tam-
bém ganha força nos pró-
ximos 12 meses é o traba-
lho. "O que podemos no-
tar ao longo do ano é uma
necessidade mais forte
que nunca de arregaçar as

mangas e correr atrás do
sonho de ascender profis-
sionalmente. Nada mais
clássico do que dizer que
“para ser grande, temos
que primeiro suar a cami-
sa” e este poderia muito
bem ser o mote de 2019",
finaliza.

Com que roupa eu vou? Veja qual é a cor
perfeita para cada signo usar na virada de ano

Vermelho vivo é seu escudo natural, ariana. Além de ser a cor do
regente do ano, atrai vitórias! Ative a sua força e vitalidade para co-
meçar este novo ciclo com o pé direito.

O lilás é a cor ideal para o momento da virada, taurina. Além de
auxiliar na transformação de antigas crenças, poderá trazer inspira-
ção e clareza para receber 2019 de braços abertos.

O verde-esmeralda será a sua cor em 2019. Além de trazer saúde
para seu campo psíquico durante o próximo ano, a cor favorece a
conexão com a sua verdade interior.

Invista no azul, canceriana. Além de tranquilizar o seu mar de
emoções, a cor também traz fé e persistência para realizar seus
objetivos.

O dourado foi feito para você, leonina! Receba este 2019 sem medo
de mostrar seu brilho ao mundo.

A cor do ideal para o seu ano é o laranja, virginiana. Além de expan-
dir sua criatividade e aumentar sua energia vital, essa cor irá ajudá-
la na assimilação de novas ideias.

O vermelho é uma boa aposta, libriana. Além incentivar a tomada
de decisões, é a cor das paixões e da realização.

O salmão será a sua cor de equilíbrio, escorpiana. Além de energi-
zar seu campo emocional, trará tranquilidade para colocar os planos
em ação.

O amarelo poderá fortalecer seu ânimo para ir atrás de sua feli-
cidade e é claro, atrair novas oportunidades e sucesso material,
sagitariana.

Os tons de verde diminuem a tensão e favorecem o equilíbrio.
Além disso trazem regeneração ao campo físico e psíquico para
receber 2019 com força total!

O violeta é a sua cor aquariana, além de auxiliar na sua transfor-
mação pessoal eleva sua energia para uma atmosfera de paz e tran-
quilidade.

A cor perfeita para você é o ocre e o tons terrosos, que facilitam
praticidade e organização.
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Àries
21/03 A 20/04

A Lua Min-
guante lhe traz fi-
nalizações impor-
tantes com namo-

ro e com o campo afetivo.
Pode também afetar rela-
ções que combateram a sua
autoestima. Se tiver filhos,
eles também finalizam pro-
cessos fortes, nos quais o
amadurecimento foi e ain-
da é uma imposição

Câncer
21/06 A 21/07

A Lua Min-
guante o leva a
finalizar proces-
sos emocionais

importantes em família. A
experiência também pode
tocar a casa e o imóvel.
Está sendo desafiador lidar
com as responsabilidades
do relacionamento que
caem em seu colo. Mas
você sabe e está conscien-
te do que deve ser feito

Leão
22/07 A 22/08

Virgem
23/08 A 22/09

Libra
23/09 A 22/10

É um dia de
ansiedade para
organizar assun-
tos da sua rotina

e agir com assertivida-
de. Atenção com a irrita-
ção. No período da tarde,
você estará em condi-
ções de olhar mais para
si mesmo e para suas
necessidades pessoais

Escorpião
  23/10 A 21/11

É um dia impor-
tante para exami-
nar suas posturas
com amigos ou com

o campo afetivo. Atenção
aos imprevistos e a situações
que fogem do seu controle.
Se tiver filhos, situações re-
lacionados a eles são eviden-
ciadas. No final da tarde,
você será levado a refletir
sobre as relações

Sagitário
22/11 A 21/12

Horóscopo

Touro
   21/04 A 20/05

Gêmeos
21/05 A 20/06

A Lua Min-
guante o leva a
finalizar proces-
sos importantes

nas relações de traba-
lho. Você está passando
por desafios fortes e en-
contra um cenário limita-
do para atuar da melhor
forma, entretanto está
consciente do que deve
ser feito

A  L u a  M i n -
guante o leva a
f i n a l i z a r  p r o -
c e s s o s  i m p o r -

t a n t e s  n o  r e l a c i o n a -
mento. Se for casado, o
cônjuge passa por um
final de ciclo que vem
por meio de muita ma-
turidade e,  ao mesmo
tempo,  entendimento
do que deve ser feito

Capricórnio
22/12 A 20/1

Atenção com
brigas ou situa-
ções que o levam a
expor a sua opi-

nião. É importante desen-
volver o autocontrole para
lidar com relações próxi-
mas. Busque anular o jul-
gamento e entender o mo-
mento de cada um

Aquário
21/01 A 19/02

É um dia agitado
para tomar decisões
importantes que im-
pulsionam a sua

carreira ou planos mais ela-
borados. Não caia em deci-
sões precipitadas e examine
as suas posturas. Desape-
gue-se de situações que não
estão sob seu controle

Peixes
20/02 A 20/03

A Lua Min-
guante o leva a
finalizar proces-
sos importantes

no setor financeiro. Os
recursos materiais inter-
ferem em sociedades ou
no casamento. Você está
disposto a assumir as
responsabilidades para
conduzir as metas de ou-
tra forma. Está conscien-
te dos deveres

É um dia  de
decisões e as-
sertivas para li-
dar com as suas

metas. É importante li-
dar com mudanças de
forma natural  e  com
jogo de cintura.  Aten-
ção com a imprudência
e com a impulsividade,
que são prejudiciais

Você está propen-
so a atrair pessoas
agressivas e irritadas.
Não permita que o

seu equilíbrio seja afetado.
Atenção com brigas e ques-
tões que precisam ser enten-
didas na troca afetiva. Não se
precipite em suas decisões e
coloque-se no lugar do outro

O horóscopo e a astrologia não são determinativas. Isto é apenas um conse-

lho baseado na sua data de nascimento. Siga sempre a sua intuição e a sua fé.

 A Lua Min-
guante o leva a
expressar o que
precisa para fina-

lizar experiências que afe-
tam as relações com pa-
rentes e com pessoas pró-
ximas. Você está conscien-
te das responsabilidades
que dependem exclusiva-
mente de suas decisões e
da sua capacidade para de-
senvolver os talentos

Resumo das Novelas

O SÉTIMO GUARDIÃO

Resumo das Novelas

Judith é rude com Luz e de-
sabafa com León. Feliciano e
Ondina acreditam que não há
passagem secreta para a fonte
e decidem reunir os guardiães
para conversar com Gabriel so-
bre sua missão. Stella e Aranha
pressionam Guilherme a encon-
trar um trabalho. Maria procu-
ra Sóstenes. Luz revela a Ga-
briel que também ouviu o baru-
lho de água na casa de Egídio.
Valentina exige que Marilda lhe
dê sua garrafa com água da

Luz revela a Gabriel que também
ouviu barulho de água no casarão

NAS TELONAS

Ralph, o mais famoso
vilão dos videogames, e
Vanellope, sua compa-
nheira atrapalhada, inici-
am mais uma arriscada
aventura. Após a glorio-
sa vitória no Fliperama
Litwak, a dupla viaja para
a world wide web, no
universo expansivo e des-
conhecido da internet.
Dessa vez, a missão é
achar uma peça reserva
para salvar o videogame
Corrida Doce, de Vanello-
pe. Para isso, eles contam

Além das mais varia-
das piadas, o show é com-
posto por músicas, mo-
nólogos e efeitos especi-
ais. Destinada ao público
adulto, a atração vai além
das peripécias inspiradas
na criançada, trazendo
também a sátira da polí-
tica atual, que é sempre
um prato cheio para as
piadas hilariantes de Ary.

O show acontece no
próximo sábado ás 21
horas, no Parque Balne-
ário Hotel, em Santos.

Ari Toledo traz show
de humor a Santos

PARQUE BALNEÁRIO HOTEL

com a ajuda dos "cida-
dãos da Internet" e de
Yess, a alma por trás do
"Buzzztube", um famoso

WiFi Ralph  estreia
quinta nos cinemas

website que dita
tendências.Essa divertida
animação estreia nesta
quinta nos cinemas.

fonte secreta. Eurico rejeita a
ideia de empregar Geandro na
prefeitura, e Júnior gosta. Maria
revela a Sóstenes que ela e sua
filha foram procuradas por uma
moça. Maria do Ó diz a Laura que
Lourdes se apresentou como na-
morada de Olavo. Rivalda mexe
nas ervas de Milu. Os guardiães
chegam para falar com Eurico,
e Marilda exige explicações. Luz
garante a Júnior que não acei-
tará trabalhar com ele sem a
presença de Geandro. Nicolau

procura Tobias. Olavo despis-
ta Laura sobre Lourdes Maria.
Marcos Paulo inicia as inves-
tigações químicas sobre a
água da fonte. Gabriel confi-
dencia a Luz que Patrício lhe
deu boas notícias sobre seu
processo.

O TEMPO NÃO PARA

Samuca desconfia de Lúcio.
Carmen expulsa Livaldo de sua
casa. Waleska observa Lival-
do deixando o prédio de Car-
men. Amadeu acorda confuso,
e Monalisa e Vera Lúcia são

Carmen expulsa Livaldo de sua casa
obrigadas a levá-lo para o quar-
to de Lalá. Samuca pede que
Vanda entre com o pedido de
recuperação judicial para a Sa-
mVita. Mariacarla avisa a Lúcio
que Amadeu fugiu da Criotec.

Mariacarla pede a Lalá que
procure Amadeu. Mariacarla
surpreende a todos ao se apre-
sentar como interventora no-
meada pela Justiça para ave-
riguar a situação da SamVita

ESPELHO DA VIDA

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS  EM FUNÇÃO  DA EDIÇÃO DAS NOVELAS

Dalton pede que Priscila e
Isabel deixem o hospital para
que Alain possa descansar.
Mauro César e Marcelo brigam
por causa de Mariane. Améri-
co deixa Jadson com Ana e
Padre Léo e se embriaga du-

Cris sonha com Danilo e se desespera
rante um jogo de cartas. Gentil
promete ajudar Vitor a retomar
os estudos. Margot descobre
que Cris dorme em seu quarto
e estranha o comportamento
da atriz. Isabel afirma a Alain
que Cris não o ama, e o diretor

fica confuso. Cris sonha com
Danilo e se desespera. Alain
pede a Bola para ver Cris. Car-
mo e Lenita conversam sobre
Dalton. André implora para
que Cris não abandone seu
passado como Julia

Considerada a rainha
da sofrência, Marília Men-
donça será a atração do
próximo sábado (05), na
arena do Litoral Festival,
na Praia do Itararé, em

São Vicente. Hoje uma
das mais importantes vo-
zes do cenário sertanejo
atual, a cantora  promete
um show inesquecível
com sucessos como Infi-

el, Ciumeira, Ausência en-
tre outros hits.

Para mais detalhes e
informações sobre com-
pra de ingressos, www
.litoralfestival.com.br

Marília Mendonça
faz show em SV no
próximo sábado (05)

PRAIA DO ITARARÉ
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Nome do ex-palmeirense tem sido ligado ao Peixe
após a contratação do técnico Jorge Sampaoli

Santos nega busca por Valdivia,
mas presidente afirma: "Se Sampaoli
pedir, faremos um esforço”

O presidente do San-
tos, José Carlos Peres,
negou ter tentado a con-
tratação de Jorge Valdi-
via, ex-Palmeiras e atual-
mente no Colo-Colo, do
Chile, mas abriu uma ex-
ceção: se o técnico Jorge
Sampaoli pedir, fará um
esforço para convercer o
chileno de 35 anos a jo-
gar pelo Peixe.

O nome de Valdivia tem
sido ligado ao Santos jus-
tamente após a confirma-
ção de Sampaoli como
treinador do Peixe em
2019 – os dois trabalha-
ram juntos durante a pas-
sagem do comandante

pela seleção chilena.
“Tem jogado muito

bem no Colo Colo e pu-
demos ver na Libertado-
res. Creio que há outros
clubes que o acompa-
nham. Vocês sabem que
trouxemos Jorge Sampa-
oli, que é um técnico de
grande trajetória e que
neste momento está ven-
do nosso elenco para sa-
ber com quais jogadores
ficará. Ele estará aqui (no
Brasil) em janeiro, mas
enquanto isso estamos
vendo opções de refor-
ços”, disse Peres, em en-
trevista ao jornal chileno
"La Cuarta".

“Valdivia é muito ami-
go do Sampaoli e isso
também é importante.
Se Sampaoli pedir, fare-
mos um esforço para
trazer. Condições ele
tem de sobra, mas dei-
xo claro que ainda não
conversamos com o jo-
gador sobre a possibili-
dade de chegar ao San-
tos”, emendou o presi-
dente do Santos.

O Santos tentou con-
tratar Valdivia no ano
passado, mas não conse-
guiu chegar a um acordo.
O chileno tem contrato
com o Colo-Colo até de-
zembro de 2019.

Entre otimismo e cautela, Corinthians mantém
negociação por atacante argentino Mauro Boselli

O Corinthians ainda
não tem concretizada a
contratação do atacante
argentino Mauro Bose-
lli, do Léon, do México,
mas se mantém entre a
cautela e o otimismo
para tratar do assunto.

Após iniciar a nego-
ciação antes do Natal,
a diretoria tenta reto-
mar os contatos com
seu agente e concluir
o negócio antes do
Réveillon.

Apesar de a imprensa
mexicana levantar a pos-
sibilidade de Boselli che-
gar ao Brasil já na quin-

ta-feira para ser subme-
tido a exames médicos,
ninguém no Corinthians
confirma a programação.
Por enquanto, a diretoria
diz que o negócio está
andando, mas que ainda
não está nesta fase.

Com mais seis meses
de contrato com o León
pela frente, a tendência
hoje é que Boselli rescin-
da com o clube mexicano
de forma amigável. Uma
opção levantada pela im-
prensa mexicada é uma
renovação contratual se-
guida de empréstimo
com preço fixado. Ainda

não há uma definição.
Em novembro, o ata-

cante de 33 anos não che-
gou a um acordo de reno-
vação com o clube, fican-

do fora da pré-tempora-
da do clube. Segundo o
agente José Iribarren, o
clube mexicano teria ofe-
recido uma redução de

50% no salário atual ao
jogador e um vínculo de
uma temporada.

Presidente do León,
Jesús Martínez Murguía
tomou a decisão por
julgar que, no momen-
to, a prioridade do clu-
be é a construção de
seu estádio próprio. Ele
não irá se opor à saída.
A data limite para inscri-
ção no campeonato me-
xicano foi no dia 27 de
dezembro e ele não será
registrado.

“Boselli recusou nos-
sa oferta, mas o Club
León segue e todos vão

seguir seu caminho. Ele
tem mais seis meses de
contrato e vamos
apoiá-lo para ir à equi-
pe que queira, espero
que vá muito bem”, dis-
se o dirigente em no-
vembro, sobre o se-
gundo maior artilheiro
da história do León.

O Corinthians acre-
dita que pode contra-
tar o atacante acer-
tando apenas um
bom pagamento de
luvas e acertando os
salários. As negocia-
ções, por enquanto,
seguem caminhando.

Boca Juniors tem interesse
em Felipe Melo, do Palmeiras

O Boca Juniors está
interessado na contra-
tação de Felipe Melo,
do Palmeiras. O volan-
te tem contrato com o
Verdão até dezembro
de 2019 e despertou o
interesse dos argenti-
nos. A informação foi
dada pelo repórter An-
dré Hernan, da Rede
Globo.

Felipe Melo partici-
pou dos quatro duelos
entre Palmeiras e Boca
Juniors na última edi-
ção da Copa Libertado-
res. Na fase de grupos,
vitória alviverde na
Bombonera, por 2 a 0,
e empate por 1 a 1 em
São Paulo. Na semifi-
nal, os argentinos se
classificaram depois de

vencerem por 2 a 0 em
casa e arrancarem um
empate de 2 a 2 na arena
do Verdão.

O desempenho do vo-
lante nessas partidas
causou elogios de diri-
gentes do Boca. Ainda
de acordo com o jorna-
lista André Hernan, um
deles disse a Felipe
Melo que ele tinha a cara

do clube argentino.
Recentemente, Feli-

pe Melo assobiou uma
música do Boca Juni-
ors em vídeo publicado
na internet. Melo tam-
bém já posou com a
camisa do Boca, um
presente que ganhou
do zagueiro Tobio, seu
antigo companheiro de
Palmeiras.

Status de titular e sonho
antigo: veja por que Tiago
Volpi chegou ao São Paulo

O São Paulo anunciou
na noite do último domin-
go a contratação do go-
leiro Tiago Volpi. A ideia
da diretoria tricolor para
a posição, depois da saí-
da de Sidão para o Goiás,
era contratar um novo
goleiro que pudesse che-
gar para ser titular. E esse
é o caso de Volpi, que es-
tava no Querétaro, do
México.

Sonho antigo do Trico-
lor, Volpi esteve na mira
do São Paulo em dezem-
bro de 2014, mas, à épo-
ca, o goleiro Rogério Ceni
desistiu da aposentado-
ria e ficou por mais uma
temporada. O então go-
leiro do Figueirense acer-

tou com o time mexicano
logo na sequência.

Volpi se transformou
em um dos ídolos do
Querétaro, ex-equipe de
Ronaldinho Gaúcho. O
goleiro chegou a iniciar
iniciou processo de natu-
ralização no país por cau-
sa da possibilidade de
defender a seleção local.

Desde 2016, a primei-

ra temporada sem Rogé-
rio Ceni, o São Paulo ten-
ta firmar um goleiro. Ne-
nhum conseguiu. Denis,
Renan Ribeiro e Sidão fo-
ram os que mais jogaram
nesse período. Só que
eles não tiveram regula-
ridade e hoje defendem
Figueirense, Sporting-
POR e Goiás, respectiva-
mente.




